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Herbaland - żelki Vegan Omega-3 dla dzieci, 90 sztuk
 

cena: 67,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Producent Herbaland

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

HERBALAND KIDS VEGAN OMEGA-3 - żelki funkcjonalne dla dzieci 90 sztuk

Smak: pomarańcza

Kwasy tłuszczowe Omega-3 odgrywają istotną rolę w utrzymaniu dobrej kondycji organizmu. Wspomagają pracę serca, układ krążenia
oraz są niezbędne dla prawidłowej pracy mózgu i centralnego układu nerwowego. Do wyprodukowania roślinnej wersji Omega-3
wykorzystano olej lniany.

W skład żelków Herbaland wchodzą tylko najlepsze, naturalne składniki co sprawia, że produkty cechuje najwyższa jakość i wartość
odżywcza. Żelki Herbaland są wegańskie, bez żelatyny, bez cukru, bez glutenu i alergenów. Wyprodukowane w Kanadzie zgodnie z GMP.

Wskazanie: Suplementacja kwasów tłuszczowych Omega-3 i ALA

Odpowiednia suplementacja najpotrzebniejszych substancji odżywczych i utrzymanie organizmu w jak najlepszej kondycji i zdrowiu
nigdy nie były przyjemniejsze! Dzięki unikalnym recepturom i innowacyjnej technologii eko-formowania, Herbaland produkuje
najczystsze i najsmaczniejsze żelki na świecie.

Aktywne składniki na porcję (4,4 g):

Olej lniany 132 mg, kwasy tłuszczowe omega-3 jako kwas alfa-liponowy (ALA) 59,4 mg

Zalecana dawka (dla dzieci od lat 4): 2 żelki 3 razy dziennie na kilka godzin przed lub po zażyciu innych leków (jeśli dotyczy). Żuj
dokładnie przed połknięciem.

Pozostałe informacje (na porcję): kalorie 10 kcal, tłuszcze 0 g, węglowodany 3 g, błonnik 2 g, cukry 0 g, białko 0 g, sód 15 mg, potas 10
mg.
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Ostrzeżenie: Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Nie przekraczaj dziennej dawki.
Przechowuj w chłodnym, suchym i zacienionym miejscu. Przechowuj w sposób niedostępny dla dzieci.

Inne składniki: Izomalto-oligosacharydy, woda oczyszczona, organiczny erytrytol, ksylitol, pektyna, kwas cytrynowy, naturalny aromat
pomarańczowy, naturalny francuski aromat waniliowy, cytrynian sodu, witamina C, witamina E, lecytyna, naturalny barwnik annatto,
naturalny barwnik czarnej marchewki, organiczny ekstrakt z liści stewii, organiczny olej słonecznikowy.

Więcej o marce HerbaLand: 

Marka HerbaLand to certyfikowane suplementy diety. Wegańskie produkty marki bazują na wyłącznie naturalnych składnikach, nie
zawierają cukru, glutenu, alergenów oraz sztucznych barwników. Preparaty odpowiednie są zarówno dla dzieci, wegan, jak i każdego kto
chciałby zdrowo żyć!
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